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Nás organizátorov teší, �e sa nám darí dr�a� vysokú úroveò. Nielen èo

sa týka kvality výkonov, poètom úèastníkov, ale aj výbornou

atmosférou, mno�stvom divákov, mediálnym záujmom. Osobne by

som však rád vyzdvihol dve pozitíva. Po prvé, �e pretekov sa

zúèastòuje ve¾a detí z nitrianskych základných škôl, ktoré si mô�u

vyskúša� chôdzu a rôzne iné atletické zruènosti. To druhé pozitívum

sú reakcie úèastníkov podujatia. Stretávame sa s ve¾mi pozitívnymi

ohlasmi a pretekári a tréneri sa do Nitry radi vracajú. To je pre nás

najvyššie mo�né ocenenie.

Minulý roèník sa niesol v znamení Z richu – ve¾kého úspechu Mateja

Tótha. Vtedy nás ani nenapadlo, �e tento rok budeme ma� ešte väèšiu

príle�itos� na oslavy. Matej dosiahol historický úspech a na pešiu zónu

v Nitre prinesie zlatú medailu z majstrovstiev sveta. Pre divákov

chystáme prekvapenie, tak verím, �e nášho majstra sveta adekvátne

privítame.

Aj pre tento výnimoèný úspech sa organizátori ankety CHODEC

ROKA NA SLOVENSKU rozhodli vyhodnoti� anketu práve v Nitre ako

súèas� našich pretekov. Tým sa zvyšuje aj spoloèenský kredit

Chodeckej Nitry.

Aj keï naše podujatie má predovšetkým exhibièno-propagaèný

charakter, mô�eme sa teši� aj na kvalitné preteky. Svoju úèas� pris¾úbili

všetci slovenskí reprezentanti z majstrovstiev sveta v Pekingu,

juniorskí reprezentanti ale tradiène aj chodci zo zahranièia na èele

s Poliakom Grzegorzom Sudolom, vicemajstrom Európy z roku 2010.

Prajeme všetkým úèastníkom ve¾a š�astia v pretekoch, kvalitné výkony

v duchu fair-play. Divákom krásny športový zá�itok, aby všetci

odchádzali v piatok z pešej zóny v Nitre s dobrým pocitom.

ü

„

“

Vá�ení pretekári, tréneri,
športoví fanúšikovia!

Ve¾mi sa teším, �e po roku je opä� èas na

chodecké preteky v Nitre. Naše podujatie

má za sebou sedem úspešných roèníkov.
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Peking 2015: Matej Tóth s otcom

Viliamom

S trénerom Matejom Spišiakom

Z osláv titulu majstra sveta

v Banskej Bystrici
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Viliam Tóth

predseda OV
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[ ]REKORDY CHODECKEJ NITRY

Mladší �iaci, 1 km

Mladšie �iaèky, 1 km

Starší �iaci, 1 km

Staršie �iaèky, 1 km

Dorastenky, 2 km

Matej Krestianko, 2014 4:32

Bibiana Kuklicová (UMB BB), 2012 4:44

Miroslav Úradník (Dukla BB), 2010 4:00

Bibiana Kuklicová, 2014 4:28

Radoslava Piliarová (AK Bacúch), 2013 9:13

Dorastenci, 2 km

Juniori, 5 km

Juniorky, 5 km

Mu�i, 5 km

�eny, 5 km

Miroslav Úradník (Dukla BB), 2013 7:45

Miroslav Úradník (Dukla Banská Bystrica) 20:09

Katarína Strmeòová (Dukla BB), 2011 23:24

Anton Kuèmín (Dukla B. Bystrica), 2013 19:01

Viktória Madarász (HUN), 2014 21:12

[ ]VÍ�AZI KATEGÓRIÍ V ROKU 2014

Chodecká Nitra 2014

Prípravka chlapci, 0,5 km

Dorastenky, 2 km

Juniori, 5 km

Juniorky, 5 km

Mu�i, 5 km

�eny, 5 km

Filip Krestianko 2:15

Matej Krestianko 4:32

Silvia Cintulová 4:46

Marek Nikel (Dukla Banská Bystrica) 4:28

Bibiana Kuklicová 4:28

Dominik Èerný (Dukla Banská Bystrica) 8:03

Nikoleta Abbatantuono (SONR) 10:28

Miroslav Úradník (Dukla Banská Bystrica) 20:09

Monika Hornáková (Z�S DU) 23:52

Anton Kuèmín (Dukla Banská Bystrica) 19:46

Viktória Madarász (HUN) 21:12

Mladší �iaci, 1 km

Mladšie �iaèky, 1 km

Starší �iaci, 1 km

Staršie �iaèky, 1 km

Dorastenci, 2 km
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Prvý tréner Mateja Tótha Peter Meèiar

spomína na zaèiatky s chlapcom, z ktorého

je dnes svetový šampión.

„Ma�ovo zlato je ú�asný výsledok.

Ja osobne som ho èakal. Viem, èo

odtrénoval a èo podriadil úspechu.

Mòa neprekvapil. Hoci mi pred

pretekom hovoril, �e pôjde od

zaèiatku svoje preteky, neveril

som, �e bude ma� takú odvahu

a ís� sám na èele osamotený

celých 50 kilometrov. To je

výnimoèné a ukázalo to jeho

sebadôveru a psychiku,“ hovorí

Peter Meèiar, ktorý viedol Mateja

Tótha v rokoch 1996 a� 2002.

Matej bol zverenec, po akom tú�i

ka�dý tréner na svete. Odtrénova�

do bodky predpísané dávky

a nema� tréningové výpadky. „Toto

Ma�o od svojich 13 rokov dokonale

spåòal. Hoci, keï prišiel ku mne po

prvýkrát, nebol ideálnym typom

pre túto disciplínu. Všetko však

dokonale nahradil jeho enormnou

vô¾ou, zodpovednos�ou

a cie¾avedomos�ou,“ vysvet¾uje

Meèiar. U� v samých zaèiatkoch

kariéry dokázal Matej odtrénova�

fantastické tréningy, èo nikto

v jeho veku v Èechách a na

Slovensku nebol schopný nasa�.

„Samozrejme, v chodeckých

kruhoch sa vedelo, akú tvrdú

Zodpovedný a cie¾avedomý

prípravu Ma�o má, za èo sme si

èasto vyslú�ili poznámky typu:

„Ty ho zoderieš, veï to nie je

mo�né, ko¾ko on trénuje.“ Áno,

bola to pravda, �e trénoval to, èo

nikto pred ním, ale on všetky

dávky zvládal bez problémov, bol

dokonale zdravý a poèas siedmich

rokov, èo som s ním pracoval,

nebol ani raz zranený, a preto

nebol dôvod ubra�,“ zdôrazòuje

bývalý Tóthov tréner.

Od 14 rokov prekonával slovenské

rekordy a najlepšie historické

výkony. V 17 rokoch skonèil ôsmy

na MS do 17 rokov a o dva roky

neskôr šiesty na ME juniorov. Keï

Porá�al dospelých
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Obrázky:

Matej Tóth a Peter Meèiar na

sústredení v Tatrách pred MS juniorov.

V bratislavskej hale Elán po najlepšom

slovenskom historickom výkone.

Prvý titul majstra Slovenska v �iakoch.

Na Európskom pohári v Dudinciach

v roku 1998.

Ví�az Nitrianskej desiatky.

Matej Tóth na stupòoch v nemeckom

Eisenhüttenstadte.

Medzinárodné preteky v Borskom

Mikuláši.
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Taký chlapec sa u�
sotva narodí
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odchádzal od Meèiara k Benèíkovi,

po skonèení juniorskej kategórie

mu patrila tretia prieèka

vo svetových juniorských

tabu¾kách a tak u� bolo jasné, �e

nám vyrástol chodec svetových

parametrov. „Keï mal 17 rokov,

mal lepšie tréningové ukazovatele

ako vtedajší naši najlepší chodci

a na sústredeniach im v tréningoch

èasto ukazoval chrbát. U� vtedy,

keï som videl, èo je on vo svojom

veku schopný odtrénova�

v porovnaní s tréningovými

dávkami našich vtedy najlepších,

som vedel, �e z neho rastie nieèo

výnimoèné. Pamätám si, ako som

mu po tréningu na 35 km, ktorý

odtrénoval v úplnej pohode,

povedal, „ty si u� teraz schopný ís�

50-tku a o dva roky mô�eš by�

najlepší na Slovensku. A vtedy

ešte nemal 18 rokov...“ pokraèuje

42-roèný Nitran.

Vïaka za krásne roky

Napokon sa to aj potvrdilo, keï

vo svojej prvej 50-tke v �ivote

hneï prekonal 30-roèný slovenský

rekord a zašliapal svetový èas

3:42. Ako hovorí Meèiar, Matejov

organizmus vedel nezvyèajne

reagova� na vytrvalostnú zá�a�.

„K zlepšeniu výsledkov medzi

dospelými pomohli èasté pobyty

vo vysokohorských strediskách,

èo bola nadstavba jeho

mláde�níckej prípravy. Som

vïaèný za sedem rokov, ktoré boli

pre mòa ako trénera krásnym

obdobím. Od jeho štrnástich rokov

sme na Slovensku poèas celej jeho

mláde�níckej kariéry nenašli

premo�ite¾a, vyhrával

medzinárodné preteky, prekonával

jeden rekord za druhým. Ma�o je

synonymom výnimoèného

športovca a èloveka a takým bol

v�dy, k èomu ho viedli jeho

rodièia, ktorým mô�e vïaèi� za

ve¾a. Ešte tak nájs� chlapca, ktorý

by bol ochotný a schopný robi�

všetko to, èo bol pre úspech

ochotný obetova� Ma�o. Myslím,

�e taký chlapec sa u� sotva narodí,

ale ja som rád, �e som toto

obdobie v trénerskej kariére

mohol za�i�. Veï málokto si mô�e

poveda�, �e vychoval budúceho

majstra sveta,“ dodal Peter Meèiar,

ktorý šes� rokov v Nitre viedol aj

Mateja Spišiaka, súèasného kouèa

majstra sveta.

Autor: Martin Kilian
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[ ]POVEDALI O MA�OVI

„

“

Pamätám si, ako by to bolo dnes, keï sme si s Matejom Tóthom

vymieòali podpisové karty. Navštívil naše ministerstvo na Deò

otvorených dverí a strávili sme spolu príjemné chvíle v zaujímavom

rozhovore. Matej je nielen skvelý športovec, ale aj vzdelaný, príjemný

mladý mu� a láskavý otec rodiny. Mám ve¾kú rados� z jeho úspechu.

Prvý majster sveta v atletike od vzniku SR, výborná reprezentácia

našej krajiny. Matej, gratulujem!

Miroslav Lajèák minister zahranièných vecí:

Historicky prvé zlato

z MS v atletike

do rúk èloveka, ktorý má na òom ve¾ký podiel – môj
prvý chodecký tréner, povedal Ma�o

Zlato zavítalo na chví¾ku aj do Nitry,

Otec po objatí so zlatým synom priznal slzy š�astia

„

“

„

“

Pre�ívam eufóriu, ani sa mi nechce veri�, �e je Ma�ko naozaj zlatý.

Pricestoval som do Pekingu s myšlienkou, �e ak sa podarí medaila,

poteším sa, ale ak sa mu nebude dari�, budem aspoò stá� pri òom. Som

rád, �e vyšiel prvý variant,

Som ve¾mi š�astný.

Chcel by som sa poïakova� mnohým ¾uïom, vá�im si najmä tých sponzorov,

ktorí ho podporovali u� ako die�a. Volal som s man�elkou, boli tam aj

slzy š�astia. Keï som sa s Ma�kom objal po príchode do cie¾a, bol to

okamih, ktorý si zapamätáme na celý �ivot,

uviedol Viliam Tóth na videu

sprostredkovanom vedením Slovenského atletického zväzu z Pekingu.

Otec neskrýval dojatie z ve¾kého úspechu svojho syna, ktorý

suverénnym spôsobom v jednej z naj�a�ších atletických disciplín

zdolal konkurenciu a zví�azil prakticky štart – cie¾.

dodal Viliam Tóth.
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Pred hokejovým zápasom s Košicami Ma�o

ukázal zlatú medailu aj divákom v Nitra Arene.
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PEKING/BRATISLAVA 1. septembra 2015 (SITA)

Vïaka prvenstvu v chôdzi na 50 km na 15. majstrovstvách sveta

v atletike v Pekingu sa slovenský reprezentant Matej Tóth stal

znova rebríèkovou svetovou jednotkou. Na konte má 1338 bodov,

o 11 viac ako druhý v poradí Miguel Ángel López zo Španielska,

nový svetový šampión na 20 km. Tretí v rebríèku zostavovanom

portálom All-Athletics.com je Èíòan Èen Wang s 1325 bodmi.

Tridsa�dvaroèný Tóth sa na prvú prieèku posunul zo štvrtej

predšampionátovej. Doterajšia svetová jednotka bol Yohann Diniz,

ktorý však na MS v Pekingu neštartoval pre zranenie a následnú

operáciu. Francúz klesol na štvrtú prieèku. Tóth, zverenec Mateja

Spišiaka v banskobystrickej Dukle, u� raz bol svetová jednotka –

v apríli a máji minulého roka.

Tóth sa po vyše roku

vrátil na post chodeckej

svetovej jednotky

Prezident sa poïakoval
Matejovi Tóthovi
za reprezentáciu

Dr�ite¾a historickej zlatej medaily v chôdzi na 50 km naatletických MS v Pekingu Mateja Tótha prijal Andrej Kiskav stredu v Prezidentskom paláci.
Prezident sa úspešnému športovcovi poïakoval za vzornúreprezentáciu Slovenska. V rozhovore sa zaujímal o systémjeho tréningov, komunikáciu s trénerom poèas chôdzena trati i ïalšie podrobnosti.
Dotkli sa aj témy olympijských hier 2016 v Rio de Janeiro.Tóthova disciplína je na programe a� v predposledný deòolympiády a tak mu prezident, ktorý príde do Ria u� naotvárací ceremoniál, nebude môc� osobne fandi�. Dohodlisa však, �e ak všetko dobre dopadne, tak mu prezidentKiska opä� zatelefonuje.

Ocenenie Akadémie športu „TIPOS Športovec mesiaca august“ v ankete, ktorej

výsledky exkluzívne zverejnil RTVS 1. septembra 2015 v relácii Góly, body, sekundy,

získal chodec Matej Tóth (32). Èlen VŠC Dukla Banská Bystrica získal ocenenie vïaka

tomu, �e v èínskom Pekingu sa stal majstrom sveta v chôdzi na 50 km.

V ankete, ktorú pripravujú organizátori tradiènej slávnosti Športovec roka B&D s.r.o.

a výsledky sa oznamujú v RTVS, zví�azil Matej Tóth suverénne, bez straty hlasu.

TIPOS Športovcom mesiaca

august je Matej Tóth
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CHODECKÁ

NITRA

2. 10. 2015

PEŠIA ZÓNA

TERMÍN A MIESTO
2. 10. 2015, zaèiatok o 15.15 hod. na pešej zóne v Nitre

USPORIADATE¼
OZ Harmónia pohybu, Mesto Nitra, Športové gymnázium Nitra

FUNKCIONÁRI PRETEKOV
Predseda OV: Viliam Tóth

Technický riadite¾: Matej Spišiak

Riadite¾ pretekov: Martin Illéš

DISCIPLÍNY
0,5 km – prípravka

1 km – mladší �iaci, mladšie �iaèky, starší �iaci, staršie �iaèky

2 km – dorastenci, dorastenky

5 km – juniori, juniorky, mu�i, �eny

PRIHLÁŠKY
Do 24. 9. 2015 na e-mailové adresy alebo telefonicky:

Viliam Tóth, 0905 737 995, vili.toth@gmail.com

Matej Spišiak, 0903 472 423, spisiak@dukla.sk

KANCELÁRIA PRETEKOV
Bude otvorená v deò mítingu od 14.00 hod. do ukonèenia pretekov. Prezentácia pretekárov

bude na zaèiatku pešej zóny od divadla A. Bagara.

ŠATNE
Parkovanie, šatne a obèerstvenie po pretekoch bude na Základnej škole knie�a�a Pribinu

v Nitre, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra.

ODMENY
Mladší �iaci, mladšie �iaèky, starší �iaci, staršie �iaèky, dorastenci, dorastenky, juniori

a juniorky na prvých troch miestach získajú poháre a diplom. Traja najlepší mu�i a �eny

obdr�ia diplom a finanènú odmenu.

ÈASOVÝ PROGRAM
15:15

15:30

15:50

16:15

0,5 km – prípravka

1 km – ml. �iaci, ml.e �iaèky, st. �iaci, st. �iaèky

2 km – dorastenci, dorastenky

5 km – juniori, juniorky, mu�i, �eny

[ ]PROPOZÍCIE PRETEKOV

Podujatie Chodecká Nitra

má exhibièno-propagaèný

charakter, ktoré sa koná na

necertifikovanej trati.

Z uvedeného dôvodu

upozoròujeme trénerov

a pretekárov, �e prípadný

limit alebo rekord zájdený

na uvedenej trati nebude

uznaný.
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UPOZORNENIE
ORGANIZAÈNÉHO
VÝBORU

[ ]PARTNERI

TLAÈ KATALÓGOV
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